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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ КУРСУ 

«КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ У НАВЧАННІ» 
Сьогодні КНЕУ намагається випускати в життя мобільних, 

контактних, інноваційно спрямованих, всебічно розвинених спе-
ціалістів, які здатні швидко адаптуватися до нових умов життя і 
знаходити своє місце на сучасному ринку праці. 

За результатами опитування 2002 р. студентів 3-го та 4-го кур-
сів очної форми навчання КНЕУ (було опитано 1000 респонден-
тів), відповідаючи на питання «Які фактори допомагають знайти 
роботу?» — 60 % респондентів на перше місце поставили кому-
нікативні вміння, 39 % респондентів вибрали також вміння 
адаптуватися до ситуації, 27 % вказали на важливість позитив-
ного іміджу. 

Саме курс «Комунікативні процеси у навчанні» («КПН»), який 
входить до циклу психолого-педагогічних дисциплін, спрямова-
ний на формування та закріплення у студентів системи комуніка-
тивних вмінь, яка допомагає майбутнім економістам чи виклада-
чам знайти своє місце на сучасному ринку праці і зробити свою 
професійну діяльність ефективною. 

Досягнення цілей курсу передбачає роботу на лекційних за-
няттях, практичних заняттях, самостійну роботу студентів, а та-
кож застосування ефективної системи контролю та оцінювання 
навчальної діяльності студентів. 

В основі контролю знань студентів по курсу «КПН» знахо-
диться модульно-рейтингова система оцінювання. Вона являє со-
бою накопичення балів за семестр. На початку кожного семестру 
до відома студентів доводяться умови визначення навчального 
рейтингу. За кожною темою студенти заробляють бали за роботу 
на семінарі, за виконання самостійної роботи та модульних зав-
дань. Також враховується систематичність у роботі, активність, 
творчість, самостійність. Перелік завдань для поточного та під-
сумкового контролю знань студентів наведено у навчально-
методичному посібнику для самостійного вивчення курсу. 

Певні труднощі на шляху досягнення ефективних цілей навчаль-
ної діяльності з курсу «КПН» пов’язані із скороченням аудиторних 
занять та збільшенням самостійної роботи студентів. Особливості 
курсу «КПН», досягнення цілей щодо формування комунікативних 
навичок та комунікативної компетентності майбутніх фахівців пе-
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редбачає здебільшого роботу саме на практичних заняттях. Тому 
збільшення самостійної роботи студентів з курсу «КПН» не компен-
сує недостатньої кількості годин аудиторної роботи. 

Суттєві проблеми в системі навчання та оцінювання діяльнос-
ті студентів також пов’язані також із досить великою кількістю 
студентів в групах (в середньому — 25 чоловік). Формування ко-
мунікативних вмінь можливе за умов активної аудиторної роботи 
кожного студента. А реально внаслідок того, що групи досить 
великі, а кожен зі студентів має свої соціально-психологічні особ-
ливості, інтелектуальний рівень, темп роботи і т. ін., певна кіль-
кість студентів взагалі не встигає виступити на семінарі. 

Проведення практичних занять з курсу «КПН» базується на 
використанні активних методів навчання, які надають можли-
вість не лише «вчити» студентів, а й активізувати їх творчу та пі-
знавальну діяльність, мотивувати їх до плідної роботи по курсу, 
використовувати під час проведення занять змагальний компо-
нент. Внаслідок цієї роботи студенти, як правило, краще засвою-
ють навчальний матеріал, отримують більше задоволення від 
процесу навчання, а також саме за цих умов відбувається форму-
вання комунікативних вмінь студентів і розвиток їх особистості. 

Але, як свідчить досвід роботи, існують певні труднощі оці-
нювання групової роботи студентів на практичних заняттях. 
Ефективне формування та закріплення комунікативних вмінь 
студентів потребує використання різноманітних активних мето-
дів навчання: метода конкретних ситуацій, кейс-метода, роботи в 
малих групах, проведення дискусій, моделювання конкретних 
ситуацій, рольової взаємодії, виконання творчих завдань тощо. 
Така діяльність дуже цікава, вона активізує і захоплює студентів. 

Проблема контролю та оцінювання такої діяльності пов’язана 
з наступними аспектами: 

1. оцінювання роботи саме окремих груп; 
2. оцінювання роботи окремих студентів в групі. 
Іноді також мають місце ситуації, коли частка команди працює, а 

частка займається справою пасивно чи постійно відволікається. 
З метою поліпшення контрольно-оцінювальної діяльності викла-

дача при використанні активних, особливо групових методів роботи 
на практичних заняттях, можна запропонувати наступні шляхи. 

По-перше, діяльність по оцінюванню роботи окремих груп. 
Критеріями цього оцінювання можуть виступати: 

• кількість запропонованих групою варіантів відповіді; 
• узгодженість з теоретичними засадами та відповідність 

отриманим цілям роботи; 
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• оригінальність виконання завдання або ексклюзивність гру-
пової відповіді (інші групи не навели нічого подібного); 

• швидкість виконання завдання; 
• артистизм виконання та творчий підхід; 
• презентація групової роботи; 
• активна робота всієї команди. 
Можна запропонувати студентам самим висувати власні кри-

терії оцінювання такої роботи. Після того, як ці критерії будуть 
сформульовані і апробовані на декількох семінарських заняттях, 
можливо також перекладати функцію оцінювання роботи груп на 
окрему команду студентів («група експертів»). 

По-друге, контроль та оцінювання роботи окремих студентів. 
Такий підхід буде мотивувати активність кожного студента та 
надасть можливість адекватно оцінювати його «вклад» в резуль-
тати групової діяльності. При такому оцінюванні можна звертати 
увагу на такі аспекти: 

• індивідуальна активність студента та його роль у груповій 
взаємодії; 

• участь у презентації групової роботи; 
• глибина засвоєння теоретичного матеріалу та вміння його 

використовувати при виконанні завдань; 
• артистизм і переконливість в процесі виконання групової 

роботи та презентації. 
Таким чином, вдосконалення процесу організації навчальної 

діяльності передбачає вдосконалення системи контролю та оці-
нювання діяльності студентів. Ця робота має бути пов’язана як з 
основними, так і з проміжними задачами вивчення курсу, з особ-
ливостями предмету, специфікою навчальної групи, іншими чин-
никами, що впливають на організацію навчального процесу. 

М. М. Фельдгольц,  
асистент кафедри фінансів 

ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 

Навчальний план по дисципліні «Фінанси» (16 академічних 
годин), побудовано наступним чином: 

— вступне заняття — 2 години; 
— підсумкове заняття — 2 години; 
— модульний контроль в письмовій формі (20 балів) — 4 години; 
— оперативний письмовий контроль (9 балів) — 1 година; 


